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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de door de Rekenkamer geconstateerde regelmatigheid van de 

rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ("het 

Agentschap") voor het begrotingsjaar 2014; 

2. merkt op dat de begroting van het Agentschap voor 2014 162,3 miljoen EUR bedroeg, 

waarvan 34,2 miljoen EUR van de Unie kwam en 128,1 miljoen EUR uit andere 

bronnen, met inbegrip van ontvangsten uit eigen middelen (88,3 miljoen EUR) en 

bestemmingsontvangsten uit vergoedingen en rechten (27,8 miljoen EUR); stelt 

daarnaast vast dat het uitvoeringspercentages voor de vastleggingskredieten 97,1 % 

was;  

3. constateert dat het Agentschap het totale niveau van de overdrachten van vastgelegde 

kredieten verder heeft teruggebracht van 7,2 miljoen EUR (8 %) in 2013 tot 5,9 miljoen 

EUR (6,2 %) in 2014; verzoekt het Agentschap zijn inspanningen voor het terugdringen 

van overdrachten voort te zetten om tot volledige naleving van het begrotingsbeginsel 

van jaarperiodiciteit te komen; merkt echter op dat 38,1 % van de overdrachten in 2014 

toe te schrijven is aan Titel III (operationele uitgaven), en dat dit gerechtvaardigd wordt 

door het meerjarige karakter van de verrichtingen van het Agentschap; toont zich 

verheugd dat het Agentschap erop gebrand blijft het niveau van overdrachten nog 

verder te verlagen; 

4. constateert dat de uitoefening van de begroting voor 2014 is beïnvloed door 

uitzonderlijke gebeurtenissen in verband met de impact van de verhuizing van het 

Agentschap naar een nieuw hoofdkantoor op het niveau van de overdrachten in Titel II 

(administratieve uitgaven): adviesdiensten, IT-infrastructuur, enz.; 

5. wijst op de essentiële rol van het Agentschap bij het waarborgen van een zo hoog 

mogelijk veiligheidsniveau van de luchtvaart in heel Europa; beseft dat 2014, gezien de 

verdwijning van de MH370, het dramatische ongeval met de MH17, het neerstorten van 

Air Asia QZ8501 en de radarinterferenties boven Midden-Europa, een moeilijk jaar was 

voor het Agentschap en voor de veiligheid van de luchtvaart in het algemeen, 

waaronder het zich moest bezighouden met de uitvoering van en het toezicht op een 

nieuwe bepaling inzake vliegtijdbeperkingen; benadrukt tegen de achtergrond van een 

zich snel ontwikkelende burgerluchtvaartsector dat het Agentschap de beschikking moet 

krijgen over de nodige financiële, materiële en personele middelen om zijn 

regelgevende en uitvoerende taken op het gebied van veiligheid en milieubescherming 

naar behoren uit te kunnen voeren, zonder daarbij afbreuk te doen aan zijn 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 

6. benadrukt de betrokkenheid van het Agentschap bij de ondersteuning van de 

ontwikkeling van de instrumenten die nodig zijn voor de praktische tenuitvoerlegging 

van de bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en derde landen inzake veiligheid 

van de luchtvaart; 
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7. merkt op dat het Agentschap in 2014 grondige wijzigingen heeft doorgevoerd in zijn 

wijze van functioneren om een meer evenredige en op prestaties gerichte benadering 

van veiligheid mogelijk te maken, en dat het zijn organisatorische structuur heeft 

herzien als voorbereiding op de vele uitdagingen waarmee het de komende jaren te 

maken zal krijgen; 

8. wijst op de resultaten van de eerste benchmarking van de posten van het Agentschap, 

waaruit blijkt dat 14 % van de functies gericht was op administratieve ondersteuning, 

78,7 % op operationele taken en 7,3 % op financiële en controletaken; is van mening dat 

een uitsplitsing van personeel naar categorie en sector evenals naar 

financieringsbronnen voor hun activiteiten (vergoedingen en rechten tegenover 

subsidies van de Unie) ook moet worden opgenomen in het volgende jaarverslag om 

een beter beeld te geven van de benodigde middelen die gevolgen hebben voor de EU-

begroting; 

9. herinnert aan zijn standpunt, als vastgelegd in het kader van de begrotingsprocedure, 

over personeel waarvan de activiteiten betaald worden uit vergoedingen van het 

bedrijfsleven en dus niet uit de EU-begroting, op grond waarvan deze werknemers van 

het Agentschap niet getroffen mogen worden door de jaarlijkse inkrimping van 2 % die 

elk jaar wordt doorgevoerd door de Commissie; 

10. beseft dat de corrigerende maatregelen moeten worden afgerond om de transparantie 

van het uitbesteden van certificeringsactiviteiten en veel andere contracten met een lage 

waarde te vergroten, met name door een betere documentatie van de 

toewijzingsprocessen, met inbegrip van de beoordeling aan de hand van de criteria die 

zijn vastgelegd in de specifieke richtsnoeren van het Agentschap; 

11. betreurt het dat in 2014 drie procedures voor raamcontracten te laat waren opgestart om 

bestaande raamcontracten te vervangen vóór hun geplande aflooptijd; betreurt het 

verder dat om de bedrijfscontinuïteit te garanderen twee contracten verlengd werden, 

waardoor de eerlijke concurrentie in het gedrang kwam, en dat er voor één contract een 

onderhandelingsprocedure werd opgestart die niet in overeenstemming was met het 

Financieel Reglement; verzoekt het Agentschap dan ook om opheldering te geven over 

die fouten in zijn planning van de aanbestedingen en om daarin verbeteringen aan te 

brengen, vooral met betrekking tot raamcontracten; 

12. is ingenomen met de herziening van de EASA-verordening, en onderstreept dat "de 

gedragscode voor het personeel van het EASA" moet worden herzien en de uitvoering 

ervan regelmatig moet worden gecontroleerd om mogelijke gevallen van 

belangenverstrengeling te voorkomen; eist dat de Commissie de Raad en het Parlement 

regelmatig informeert over verdere vooruitgang bij het terugdringen van 

belangenverstrengeling; 

13. betreurt het dat het de inspanningen van het Agentschap ten spijt nog niet mogelijk is 

geweest om vijftien jaar na zijn oprichting tot overeenstemming te komen over de plaats 

van vestiging van het Agentschap; herinnert eraan dat alle agentschappen volgens de 

door het Parlement, de Raad en de Commissie overeengekomen gemeenschappelijke 

aanpak voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen een overeenkomst voor de plaats 

van vestiging moeten hebben afgesloten alvorens aan hun werkzaamheden te beginnen; 

merkt in dit verband op dat een ander agentschap, de Europese Autoriteit voor 



 

AD\1086748NL.doc 5/6 PE569.845v02-00 

 NL 

verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA), in 2011 een overeenkomst over de plaats 

van vestiging met de Duitse regering heeft gesloten; betreurt deze situatie zeer, en 

dringt er in dit verband bij het gastland op aan zo snel mogelijk een overeenkomst met 

het Agentschap te sluiten, om de betrekkingen tussen de nationale gerechtelijke 

autoriteiten en het Agentschap op te helderen en het Agentschap in staat te stellen 

ongehinderd zijn wettelijke taken uit te oefenen; verzoekt de Commissie van de 

gelegenheid die zich dit jaar voordeed gebruik te maken om het oprichtingsbesluit van 

het Agentschap te wijzigen teneinde tot een akkoord over de plaats van vestiging te 

komen, op grond waarvan het Agentschap onbelemmerd kan functioneren; verzoekt het 

Agentschap dan ook om het van het definitieve besluit over de plaats van vestiging van 

het Agentschap in kennis te stellen; 

14. stelt voor dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor 

de veiligheid van de luchtvaart kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting 

van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2014. 
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